
 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

 ؟دم؟ای خامنه هللا منتظر از منظر آیتهای اجتماعی جامعه  ویژگی
 1نیک محسن قنبری

 چکیده
بوده است. مبتنی آدمی و مطالبه همیشگی جوامت انسانی  فطرت االهیبر ای آرمانی،  جامعهبه رسیدن 

کالم معصومان که در  و  ؟مهع؟تحقق جامعه مهدوی در اندیشه شیعه، رسیدن به چنین آرمانی است 
کّرات تبیین شده و البته دست اندیشه گیری  یابی به آن، نیازمند شکل های متفکران اجتماعی مسلمان به 

 های آن در همه ابعاد اجتماعی، در جامعه منتظران است. زمینه
که این نوشتار درصدد  اهلل خامنه از جمله متفکران اسالمی معاصر در این حوزه، حضرت آیت ای است 

 تحلیلی است. -های اجتماعی جامعه منتظر از منظر ایشان با روشی توصیفی یین شاخصهبازخوانی و تب
از  های اجتماعی جامعه منتظر از منظر ایشان دو وجه دارد: های تحقیق، شاخصه بر اساس یافته

مانند ایمان در عقیده، باشد، هایی  باور، در زیسِت اجتماعی خود، باید دارای ویژگی سو، هر فرِد مهدی یک
کینه و مهرورزیصداقت، ایثار، مجاهدت،  ُکلیتتوزی  پرهیز از  جامعه منتظر نیز باید  و از سوی دیگر، 

، باور معصومان؟مهع؟مداری، التزام عملی به سیره  همچون حقباشد، های اجتماعی  شاخصهدارای 
معروف و   برای عدالت اجتماعی، امر بهجمعی به مهدویت، انتظار و آمادگی  برای ظهور، تالش همگانی 

کمو رهبری امت پیوندنهی از منکر،  شدن امنیت  ، تربیت معنوی و اخالقی افراد در خانواده و جامعه، حا
کرامت انسان  .مساوات در برابر قانون و ها اجتماعی و روانی، رعایت 

کلیدی:   مداری. ای، مساوات، حق جامعه منتظر، مهدویت، خامنهواژگان 
  

__________________________________   

گروه مطالعات اجتماعی جامعه المصطفی؟لص؟ 1  s.qanbari@yahoo.com                                              ؛         . استادیار 
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 مقدمه
که در آن، همه آنچه را انسان در  گیری جامعه آرمانی، مطلوب هر انسانی است؛ جامعه شکل ای 

کند، بلکه با  تنها احساس آرامش می نهدر آن جامعه بیند و  یافته می ذهن خود پنداشته، تحقق
 وعان خود زیست اجتماعیکند و در آن فضا با همن را لمس می «آرامش حقیقی»تمام وجود، 

که با ظهور  «مدینه فاضله مهدویت»مطلوبی را دارد. در فرهنگ شیعی، این جامعه، همان  است 
کرد و به فرمایش مقام معظم  حضرت حجت و تحقق حکومت مهدوی شکل عینی پیدا خواهد 

 :شود زندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز میرهبری، 
این اتوبان، دوراِن  .وبان برسدکند تا به ات طور این راه را طی می بشریت دارد همین

که وقتی به  است. این ؟جع؟دوران ظهور حضرت مهدی ؛مهدویت است جور نیست 
جا یک مسیر  آن !دفعی انجام بگیرد و بعد هم تمام بشود؛ نه جا رسیدیم، یک حرکِت  آن

گفت: زندگی اصلی بشر و حیات مطلوب بشر از آن شود و  جا آغاز می است. در واقت باید 
که این راه بشریت تازه می یک صراط مستقیم است و او را به مقصد  ،افتد در راهی 

 (.21/03/1393رهبری، بیانات ) رساند آفرینش می

است. سخن مهم در  امری ضروریبنابراین، تحقق جامعه مهدوی بنا به دیدگاه مذهب شیعه 
گیری آن  قشی در شکلظهور چه ن که منتظران و ایناست تحقق آن جامعه شرایط این میان، 

که در اصطالح با عنوان   خواهند داشت و جامعه شود،  از آن یاد می« جامعه منتظران»قبل از ظهور 
گیری این  . شکلکندهایی را دارا باشد تا زمینه تحقق جامعه مهدوی را فراهم  چه شاخصهباید 

مدینه فاضله مهدوی است  مقدمات تحقق  منتظران نیز مهم و به منزله  دوم؛ یعنی جامعه  جامعه
کند تا ظهور زودتر اتفاق افتد کمک  که ؛و چه بسا    :چرا

که ظهور را به تاخیر می اندازد و حضرت را همچنان در پس پرده غیبت  یکی از عواملی 
ولی شروع  ؛باشد عدم آمادگی یاران خاص با تعداد سیصدوسیزده نفر می ؛دارد نگه می

به یاران عام نیز  ،عالوه بر وجود یاران خاص و نهضت جهانی امام مهدی؟جع؟قیام 
 .(79: ص1398نژاد،  الهینیاز دارد )

تواند یک امر مقدماتی مطلوب و  و بدون شک، برای منتظران ظهور، ایجاد جامعه منتظر می
 یافتنی باشد. البته دست

که  جامعه ،جامعه منتظران فراهم  برای منتظران امکان دسترسی به آن به راحتیای است 
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توانند در تحقق این  می ؟جع؟امام عصر شیعیان ویژه و به االهی دین و تنها مومنان به نیست
که نصیب  کردن در جامعه مهدوی زندگیشک  منتظر سهیم باشند و بی  جامعه کسانی خواهد شد 

آفرینی مطلوبی داشته و در آن جامعه مهدوی نیز آمادگی رسیدن به  منتظران، نقش  در جامعه
 در رکاب امام خود را دارند. قام شهادتم

که سعادت طلبان حقیقی و منتظران ظهور هستند؛  این دسته از افراد، همان سعادت کسانی 
کنار امام زمان آرزوی همیشگی خود دانسته و برای رسیدن به آن، تالش را  ؟جع؟زندگی در 

نفس و دنیاطلبی خبری نیست و از هوای ها،  گونه انسان کنند. در اندیشه، رفتار و سیره این می
 شود. انجام می هیقوانین اال ها بر اساس زندگی فردی و اجتماعی آن امور همه

کرات به ویژگیمعصومان؟مهع؟ از روایات و سیره جدا  اند، متناسب  های منتظران پرداخته که به 
های  ویژه شیعه، برخی از شاخصه اسالمی؛ به مت امروزی و دنیای معاصر، متفکرانبا شرایط جوا

که رهبری جامعه اسالمی ایران را نیز بر  ترین این متفکران اند. از مهم برشمردهمنتظران را  شیعه 
های مختلم به  در مناسبت ،که همواره ای است خامنهاهلل  حضرت آیت ،عهده دارند

تحلیلی این -دارد با روش توصیفیهای این امر مهم پرداخته است. نوشتار حاضر سعی  شاخصه
کالم ایشان بازخوانی  شاخصه کیفی نیز بهره  . از این روش، در پژوهشکندها را در اندیشه و  های 
گونه برده می گزارش های پژوهش شود. ازجمله  کیفی، تحلیلی بر  کالمی  های  های مکتوب یا 

کتاب و همچن که به صورت مقاله یا  شوند  ه میمایش ارائین در قالب سخنرانی در هاست 
  (.4: ص1385)حریری، 

گفت، آثار  در باب پیشینه این بحث می ع به صورت مقاله وجود اندکی توان  در اصل موضو
های جامعه منتظر از  شاخصه مبانی و»یا مقاله « های جامعه مهدوی ویژگی»مانند مقاله  ؛دارد

ای در  اهلل خامنه بررسی دیدگاه آیت اما نسبت به موضوع این مقاله؛ یعنی ؛«منظر آیات و روایات
 و قابل اتکایی یافت نشد. ، اثر مستقلهای اجتماعی جامعه منتظر حوزه شاخصه

 شناسی . مفهوم1
های اجتماعی منتظران، ضروری است با هدف انتقال صحیح معانی  قبل از برشمردن شاخصه

ک مفهومی در اصطالحات مورد بحث رو  یم اصلی نوشتار پیشبرخی از مفاه ؛و رسیدن به اشترا
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 ترین این مفاهیم عبارتند از: د. مهمنتبیین شو

 . انتظار1-1
نوعی امیدداشتن به  بودن و معنای درنگ در امور، نگهبانی، چشم به راهه در لغت ب «انتظار»

وهو »( و در اصطالح چنین تعریم شده است: 166ص ،12ج :1388)مصطفوی،  آینده است
کان الّتهّیؤ کیفیه نفسانیه ینبعث م کان االنتظار اشّد  نها الّتهیوء لما تنتظره، وضده الیأس فکّلما 

کد... که موجب آمادگی  انتظار حالتی است روحی و؛ «آ که  چیزی مینفسانی   انتظارش راشود 
تر  آمادگی نیز بیش ،انتظار شدیدتر باشداندازه ناامیدی است. پس هر ضد آن یأس و و کشند می

ع از  .(235ص ،2ج :1380، اصفهانی موسوی) خواهد بود مقصود از انتظار در این مقاله، آن نو
که شیعیان امام عصر و در شوند  متحمل میبرای ظهور ایشان  ؟جع؟انتظار و صبری است 

 شمرده شده است. «افضل عبادات»روایات اسالمی، از 

 شاخصه اجتماعی. 1-2
ت، برجسته و ممتاز آمده است )فرهنگ معنای برآمده، مرتف در لغت به ،«شاخص»یا  «شاخصه»

کالنی است  در این مقاله، آن دسته از مولفه «شاخصه»معین، حرف ش(. مقصود از  های نسبتا 
کرد. هر شاخصه، ممکن است شامل  که در ساختار اجتماعی جامعه منتظر می توان تبیین 

کنش  ها و رفتارهای اجتماعی متناسب باشد. تعدادی از 

 ران. جامعه منتظ1-3
ای است متشکل از شیعیان و پیروان  در این نوشتار، جامعه «جامعه منتظران»مقصود از 

که با اعمال و رفتارهای صحیح خود، در سطح اجتماع، زمینه را برای  ؟جع؟حقیقی امام عصر
ای، قبل از جامعه مهدوی  کنند. چنین جامعه ظهور ایشان و تشکیل جامعه مهدوی آماده می

 یابد. تحقق می

 ارچوب مفهومیه.  چ2
های  ویژه مولفه انتظار و حوزه به ،ای درباره ابعاد مهدویت خامنه اهلل در بازخوانی اندیشه آیت
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که ایشان، این  های اجتماعی منتظران، چنین برداشت می همچون شاخصه ،متناسب با آن شود 
امعه( برشمرده و های ج های اجتماعی افراد و شاخصه ها را در دو وجه مذکور )ویژگی شاخصه

کلیت هر جامعه یافتنی می ها را دست آن های جمعی،  از شاخصهجدا ،  داند. بدون شک، 
های اجتماعی است. به عبارت دیگر، زمانی  ای از افراد دارای شاخصه دربردارنده، مجموعه

که ابتدا، افراد آن جامعه، دارای روحیات و  جامعه مطلوب می گیرد  ی اجتماعشئون تواند شکل 
که شئون غیر از شئون متناسب با هدف متعالی جامعه مطلوب باشند و این  فردی افراد است 

کنند و به حوزه شخصی خودشان  می البته چنین  .استمربوط توانند متفاوت از دیگران عمل 
؛ ؟جع؟مگر با ایثار مومنان و پیروان راستین امام عصر ،جامعه مطلوبی به دست نخواهد آمد

 فرماید:  که رهبری انقالب می چنان
طلبی و عافیت نیست. ...قبل از ظهور  قبل از دوران مهدى موعود، آسایش و راحت

ک امتحان می هاى مجاهدت، انسان مهدى موعود، در میدان شوند؛ در  هاى پا
آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفِی  شوند و سربلند بیرون می هاى آزمایش وارد می کوره

 شود؛ این، آن امید بزرگ است تر می روز نزدیک  به )ارواحنافداه( روز موعودمهدى 
 (.30/11/1370بیانات رهبری، )

گرفت بر این اساس، دو وجه اجتماعی را در باب جامعه منتظران می یکی  :توان در نظر 
که  های اجتماعی  افراد منتظر و دیگری شاخصه شاخصه ُکلیت جامعه منتظر؛  های اجتماعی 

 د و در ادامه بیان خواهد شد.نشو مین وجوه در اندیشه مقام معظم رهبری نیز یافت میه

 منتظر  های اجتماعی افراد جامعه شاخصه  .3

 خودسازی  .3-1
ترین شاخصه افراد جامعه منتظر، تهذیب نفس و خودسازی برای ایفای نقش  اولین و مهم

 فرماید:  می مورد انتظار در این جامعه است. رهبر معظم انقالب
کنیم و شاید جنبه ]که باید[ به بسیار مهم خودسازی یها از ویژگی تقدمی هم   آن توجه 

کار را خالص انجام ،است. اخالص« اخالص» ؛داشته باشد  ....دادن و  عبارت است از 
که برای خدا باشد بودن عبادت و خالص خالص ی، )بیانات رهبر بودن عمل، این است 
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04/12/71) . 
گام خو که انسان به خود و به اخالق و رفتار خود ، سازی از منظر ایشانداولین  این است 

کندمنتقدانه  ها داشته  کردن آن عیوب خود را با روشنی و دقت ببیند و سعی در برطرف و نگاه 
های نماز عید  خطبه)افراد است آید و این تکلیفی بر دوش  برمیافراد خود   این از عهدهو  باشد
 نویسد:  مرحوم نراقی در فایده تهذیب نفس می .(25/09/1380 ،فطر

که سعادت مطلق دانست ثمره تهذیب، رسیدن به خیر و سعادت ابدیه است و باید 
ا و به رکه صفحه نفس در جمیت اوقات از همه اخالق ذمیمه مّع  مگر این ،شود حاصل نمی

 .(20: ص1245نراقی،  ) تمام صفات حسنه محّلی باشد
که برای ادای آن تکلیم،  اصل مقوله انتظار، تکلیفی بر انسان منتظر می ابتدا به باید گذارد 

 فرماید:  باره می تهذیب نفس و ساختن خود پرداخته باشد. رهبر انقالب در این
که یک چنین آینده انتظار، تکلیم بر دوش انسان می ای  گذارد. وقتی انسان یقین دارد 

که در  هست؛ هم ْد  > وَّ آیات قرآن هست: چنانی  قَّ ا لَّ ْبنَّ تَّ ُبورِ  فِى  كَّ ْعِد  ِمن الز َّ ْكرِ  بَّ ِ ن َّ  الذ 
َّ
 أ

ْرض   ا اْلأَّ ِرُثهَّ اِدىَّ  يَّ ؛ ِإن َّ  ِعبَّ ِلُحونَّ ا فِى  الص   اذَّ اًغا هَّ لَّ بَّ ْوم   لَّ قَّ ِبِدين< ل ِ  (؛106-105)انبیاء:  عَّ
که اهل عبودیت خدا هستند، می کنند،  مردمانی  باید منتظر و فهمند باید خود را آماده 

که یک حادثهسا اش آماده الزمه ،مترصد باشند. انتظار بزرگ   زی خود هست. بدانیم 
که حاال سال ؛شود واقت خواهد شد و همیشه منتظر باشید. هیچ وقت نمی ها یا  گفت 

که این اتفاق بیفتد، هیچ وقت هم نمی مدت که این حادثه  ها مانده است  گفت  شود 
همیشه  ؛اتفاق خواهد افتاد. همیشه باید مترصد بود ،نزدیکینزدیک است و در همین 

که انسان خود را به آن شکلی، به آن صورتی، به  ایجاب می ،باید منتظر بود. انتظار کند 
که در دوران مورد انتظار، آن ُخلق و آن شکل و آن هیأت آن  کند  هیأت و ُخلقی نزدیک 

عدل باشد، حق  ،ست در آن دوران منتَظرانتظار است. وقتی بنا  متوقت است. این الزمه
 ؛یک چنین دورانی قرار است باشد؛ باشد، توحید باشد، اخالص باشد، عبودیت خدا باشد

که منتِظ  کنیم، خودما  مان را با عدل آشنا ر هستیم، باید خودمان را به این امور نزدیک 
کنیم، آماده  کنیم، آماده کنیم. انتظار یک چنین حا  عدل  لتی را به وجود پذیرش حق 

 .(18/04/1390 ،تخصصی مهدویت مرکزدر دیدار رهبری بیانات ) آورد می

گر افراد جامعه منتظر، برای آینده خود در جهان مهدویت و عصر ظهور، نقشی  بر این اساس، ا
کنند و به نوعی به تمرین بپردازند  را متصور هستند، نیاز است در همین جامعه، آن نقش را عمل 
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گیری جامعه مهدویت، آمادگی ایفای نقش حقیقی را داشته باشد و  تحقق ظهور و شکل تا هنگام
 این همان خودسازی انسان متناسب با نقش مطلوب است.

 فرماید:  ایشان همچنین می
کنیم  به ،انتظار که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده   …معنای این است 

که می منجِی  سربازِی  کز قدرت و فساد بینخواه بزرگی  کند د با تمام مرا  ؛المللی مبارزه 
گاهی و روشن چون امام زمان  که کنیم فکر نباید ما …بینی دارد احتیاج به خودسازی و آ

کرد، امروز وظیفه ای نداریم؛ نه، بعکس، ما  خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد 
کنیم تا  برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت 

گوشه ،به امام زمان گر ما می به معنای   ،دنیا  بینیم در هر نقطه گیری نیست.... امروز ا
که امام  عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، این ظلم و بی ها همان چیزهایی است 

گر ما سرباز امام زمانی ها می زمان برای مبارزه با آن م، باید خود را برای مبارزه با آید. ا
کنی این  .(30/07/1381رهبری، بیانات ) مها آماده 

که سربازان امام زمان به آن  در این بیان، وجه دیگری از خودسازی منتظران یادآور شده است 
خودسازی نیازمند هستند تا بتوانند با تکیه بر آن، به مدد امام شتافته  و نقش اجتماعی خود را 

کنند.و اجرا   او را یاری 

 ایمان در عقیده و عمل  .3-2
گر عمِل انسان،  «ایمان در عقیده و عمل»دومین شاخصه اجتماعی افراد جامعه منتظر،  است. ا

تواند  می ؛باشد ؟جع؟ همسوت ولی عصرمنطبق باشد و عقیده وی با منویات حضربا عقیده 
. شودساز جامعه مهدوی  نهایت، زمینهساز جامعه منتظران و در  منتظِر حقیقی قلمداد و زمینه

کید بر توأم خامنه اهلل  آیت  فرماید:  بودن عقیده و عمل می ای با تا
کنیم باید اهل عمل به  ؛این انتظار، مستلزم صالح و عمل است؛ باید خودمان را اصالح 

که دل آن بزرگوار را شاد می گر بخواهیم این آن چیزی باشیم  جور عمل بکنیم و  کند. ا
کتفا  این صالح و اصالح را برای خودمان فراهم بکنیم، طبعًا نمی توانیم به عمل فردی ا

که باید  کشور، در محیط جهانی هم وظایفی هست  کنیم. در محیط جامعه، در محیط 
 .(20/02/1396؟ع؟، در دانشگاه امام حسین رهبری بیانات)انجام بدهیم 

که به انسان منتظر امکان خواهد داد  «فتمعر»و  «بصیرت»الزمه تبعیِت عمل از عقیده،  است 
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کند و وظایم انتظاری خود را به درستی جامه عمل بپوشاند. متناسب با شرایط زمان ، حرکت 
ایمان، سبب همراهی و همگاهی با حرکت منتظران خواهد شد و نیز استقامت و ماندگاری فرد را 

کرده و هرگز عقب کرده است، مستمر  که انتخاب  کند. به عبارت دیگر،  نشینی نمی در راهی 
 است. «تداوم عمل»کننده  ، تضمین«ایمان به عمل»

 انتظار و آمادگی مداوم معنوی و روحی برای ظهور  .3-3
برای ظهور حضرت و تشکیل جامعه  «آمادگی روحی و معنوی»شاخصه اجتماعی دیگر افراد، 

 فرماید:  میزمینه مهدوی است. ایشان در این 
معنای مترّصدبودن است. در ادبّیات  ه انتظاریم؛ انتظار یعنی چه؟ انتظار بهما مأمور ب

باید «! باش آماده»یعنی  ،؛ انتظار«باش آماده»یک چیزی داریم به نام  ،نظامی
که در حاِل  باشیم. انساِن « باش آماده» کسی است  است. « باش آماده» مؤمن و منتظر، 

که مأموِر به ایجاد عدالت گر امام شما  کّل جهان است، امروز ظهور  ا و استقرار عدالت در 
خیلی مهم است؛ انتظار به این معنا « باش آماده»باید من و شما آماده باشیم. این  ؛بکند

کردن و پا به زمین است. انتظار به معنای بی کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و  صبری 
بیانات رهبری، ) دباشی« باش آماده»انتظار یعنی باید دائم در حال  ؛ها نیست مانند این

20/02/1396). 

وضت موجوِد زندگی انسان و تالش برای رسیدن  نکردِن  نشدن، قبول یعنی قانت ،انتظار
که مسّلم است این وضت مطلوب با دست قدرت مند، ولی خدا،  به وضت مطلوب، 

کرد. باید خود  ؟جع؟الحسن، مهدی صاحب زمان بن حضرت حجت تحقق پیدا خواهد 
که حاضر است برای آن طی یچنان شرا را به عنوان یک سرباز، به عنوان انسانی 

کند کنی ؛مجاهدت   . ...مآماده 
که از لحاظ معنوی و اخالقی و عملی و   ترین وظیفه بزرگ منتظران امام زمان این است 

ین برای پنجه درافکندن با پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچن
که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود  کسی  کنند.  زورگویان، خود را آماده 

که بتواند برای تحقق صالح بایستد زمینه کند  کاری  بیانات ) های صالح را آماده سازد و 
 .(27/05/1387رهبری، 

که ک عنوان میداند و  داشتن را وجهی از انتظار می تحرکایشان  آمادگی است. نوعی انتظار ند 
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کنیم؛ و خدای متعال به مردم  و این آمادگی را باید در وجود خودمان در محیط خودمان حفظ 
که توانسته و عزیز ما کننداند این قدم بزرگ را بردار به ملت ایران،  ؛ این ند و فضای انتظار را آماده 

کسب  پیروزی واجد اهمیت فراوانی است؛ نعمت را داده است. در نهایت نقش منتظران در 
 (.123: ص1390ذکر شده است )دیرباز، « یاوران االهی»که از آنان به  چنان

 ؟جع؟محبت به حضرت مهدی  .3-4
 ؛است «محبت به آن حضرت» ؟جع؟،های منتظران و یاوران حضرت مهدی ویژگیدیگر از 

این  .زند رضایت پروردگار دور میاست و رفتار بر محور وصل پروردگار   به حلقهآنان  چون دل
گاه  ،محبت گاه به بزرگان دین و علما و  گاه به پدر و مادر است و  به گاه به زن و فرزند است، 

ها  طرق سعادت و فالح است و خود پروردگار به آن ،ها این محبت  همه. ؟جع؟ب امام زمانینا
ک و بنده انسان است.کرده سفارش  به اعال درجات االهی،  های منتخب و مصطفای های پا

که و ائمه معصوم ؟لص؟اند؛ مانند پیامبر ایمان و یقین و نهایت مراتِب ممکِن تقرب رسیده ؟مهع؟ 
نمای صفات جالل و جمال حق و مَثل اعالی پروردگار و اسمای حسنای  اهلل و آینه تمام خلیفة

ه از بندگان خدا و دوستی با شود. دلبستگی به این دست ها عبادت می اویند و خدا به راهنمایی آن
کامل (.110-109ص :1394وحدتی شبیری، آنان پاداش عظیم دارد ) ترین  اما زیباترین و 

که در این عالم وجود داردمحبّ   . در زمان غیبِت است ؟جع؟محبت به حضرت مهدی ،تی 
 که بسیار هم در روایات تایید شده)این محبت توسط اعمالی چون شادی در والدتش  ،حضرت

ع برای تعجیل در ظهور، صدقهاودعا برای سالمتی  (،است ت حضرت و دادن به نیّ  ، دعا و تضر
محبت به او حد نهایت  ،با آمدن حضرتبه یقین، گردد.  حاصل و ظاهر می،  دعای ندبهخواندن 

کامل و سرشار می می که امام صادق آنگردد تا  رسد و  ُه ونَ َق یُحفوَن ِبِه َو یُ »فرمایند:  می ؟ع؟جا 
ها با جان خود از آن  گیرند و در جنگ آنان در میدان رزم او را در میان می ؛باْنُفِسِهْم فی الحرب

 (.308، ص52ج :1403)عالمه مجلسی، « دکنن میمحافظت حضرت 

 مجاهدت  .3-5
سازی ظهور است. فرد  عصر ظهور و جامعه قبل از آن برای زمینه  ترین شاخصه از مهم «جهاد»

ای  جامعهکه  ،«انتظار» ویژه در هنگامه د همواره در جهاد با دشمنان اسالم باشد؛ بهمنتظر، بای
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منتظران ظهور، دارای صالبت، نیرومندی و ». شود گذاری می پایهقریب به جامعه مهدوی 
های منتظران،  رهبری انقالب با تبیین ویژگی .(36ص :1389آصفی، « )استواری هستند

که در دوران دفاع » :کنند رزمندگان دفاع مقدس را از مصادیق منتظران حقیقی معرفی می کسانی 
 «دمنتظران حقیقی بودن ؛کردند مقّدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقّدس شرکت می

گونه30/07/1381بیانات رهبری، ) انند، جامعه منتظران را شکل دهند و تو مجاهدان می (. این 
 . کنندزمینه ظهور حضرت حجت و حکومت جهانی او را فراهم 

کلیت جامعه منتظر شاخصه  .4  های اجتماعی 
کلیت جامعه منتظران  ،های اجتماعی ای دیگر از شاخصهدسته یعنی آن دسته  ؛استناظر به 

که  از شاخص . این باشندجامعه( وجود داشته در جامعه منتظران)بما هو ضروری است هایی 
 ها عبارتند از: شاخصه

 محوری خدا  .4-1
که ساختارها و  بدین ؛است «خدامداری»و  «خدامحوری»جامعه منتظر،   اولین شاخصه معنا 

های  کند و یکی از راه های سعادت جامعه منتظر، از مسیر خدامحوری و تقرب به خدا عبور می راه
 تقرب به خدا از منظر ایشان، دعاست: 

ایمان  ؛کند معارف را در دل انسان ماندگار و مؤّثر می ؛کند دعا انسان را به خدا نزدیک می
فرصت دعا را مغتنم بشمارید. خدای متعال این دعاها را مستجاب ... کند را قوی می

کرد و خواسته گر جام  خواهد شد. جامعهها برآورده  خواهد  تقوا و دعا و معنویت   عهما ا
های نماز جمعه،  خطبه) باشد، بسیاری از مشکالت ماّدی او هم قطعًا برطرف خواهد شد

04/10/1377.) 
 های جامعه منتظر است. توجه به دعا و التزام عملی به آن، مصداقی از ویژگی 

 داند:  را بدترین درد برای جامعه می «خدایاد غفلت از »ایشان، 
برای یک جامعه، غفلت آن جامعه است. از خدا غافل نشویم. در دل و جان بدترین درد 

کار  گیری ما و در یکایک تصمیم کار نظامی،  کار سیاسی،  کار اداری،  ها و حرکات ما، 
ج گذراندن،  کردن، وقت اعتبار تخصیص مدیریت، وقت پول خر دادن، وقت قانون 
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کردن، در تمام مراحل باید خدا به یاد  کنیموقت قضاوت  کار   ما باشد. ما باید برای خدا 
 .(02/06/1384 ،در دیدار اعضای هیأت دولت)

های  تمامی عقاید و ویژگی یزیربنا ،«خداجویی»براساس روایات و تصریح بزرگان دینی، 
ج  ؛باشد می ؟جع؟یاوران حضرت مهدی که منتظر فر کسانی  خداوند را به شایستگی  ،هستندزیرا 

 ،هدف از اعتقاد به ظهورزیرا  ؛شود نور پروردگار می  جلوه محورو تمام وجودشان  شناخته و از این
ظران حضرت تاین ویژگی من ،؟ع؟کمال و نهایت بندگی و رسیدن به پروردگار است. امام صادق

ّنَ  َِرَجال  »: ایدفرم میبیان  چنینرا  ؟جع؟مهدی
َ
م   َکأ ََبُ َبرُ  ُقُلو ِدیِد  ُز َ ا اَل  احل  َُبَ  ؛اهلل َذاِت  ِف  َشّك   َیُشو

گویا دل انسان که  هن است، غبار تردید در ذات مقدس پروردگار آهای  شان پاره های هایی 
، یاوران حضرت مهدی را ؟ع؟علی امام. (308، ص52: ج1403)مجلسی،  آالید خاطرشان را نمی

منون َعَرفوا اهلُل َحَق معرفِتِه َو ُه ... : »کند گونه تحسین می این خر آم  انصاُر املهدی یف رجال  ُمو 
مان که خداوند را به شایستگی شناخته ؛الّزَ در  ؟جع؟آنان یاوران مهدی .اند مردانی مومن هستند 

 .(87، ص51)همان، ج« دهستن [ظهور حضرت  یعنی هنگامه]= آخرالزمان
االمر در دوران حکومت اسالمی خویش است؛  مثابه ویژگی خود صاحب این خصیصه جامعه، به

 ،ها ها و پیروزی مشکالت، فتح میانبعد از ظهور و در به یارانش  حضرتخود آن توصیه که  چرا
با اشاره به همت واالی حضرت ولی  ؟ع؟امام باقر است. و پیروی محض از پروردگاریاد خدا 

 فرماید:  و یارانش در عبادت و بندگی می ؟جع؟عصر
بدوا رعوَن ِایل  َحیّت اذا َصِعَد النجف قاَل اِلصحاِبِه َتَعّ کٍع و ساجٍد َیَتَضّ َلیَلَتُکم  فیبتُوَن بنَی را

که امشب را به  به یاران خود سفارش می ،چون آن حضرت به شهر نجم برسد ؛اهلل کند 
ع و برخی در سجده شب را به صبح   عبادت به روز آورید و یاوران آن حضرت برخی در رکو

 (.343ص ،52جهمان، د )رسانن می

کمیت احک. 4-2  ام اسالمی و عمل به قرآنحا
کمیت اسالم و عمل به احکام و آموزه» جامعه اسالمی است. در   از دیگر شاخصه ،«های قرآن حا

کمیت اصل دین و اجرای یکایک تعالیم آن چشم دوخته است»حقیقت،  « انسان منتظر، به حا
کامل دین، برای  به». چنین جامعه منتظری (35: ص1387حکیمی، ) تمام دنبال تحقق 

فاضل لنکرانی، « )دهد این انتظار، مومن را به تشکیل حکومت اسالمی سوق می .بشریت است
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 (.151: ص1393
کمیت احکام اسالمی را زمینه ساز تحقق ظهور معرفی می   زمینه»کند:  رهبر معظم انقالب حا

کردن به احک]است[ باید آماده بشود؛ و آن عبارت  ]ظهور[ کمیاز عمل  ت قرآن و ام اسالمی و حا
کمیت اسالم .اسالم کمیت قرآن است ...اولین قدم براى حا بیانات رهبری، ) «ایجاد حا

ای از  دادن به تالوت قرآن، به نوعی این عمل را نشانه ایشان با اهمیت (.25/09/1376
کمیت احکام و آموزه که با تدبر در آیات، راه مستقیم نمایان می های اسالمی می حا شود؛  داند 

 فرمایند:  ه میک چنان
کتاب  کتاب رشد و تعالی و  کتاب سالمت،  کتاب نجات،  کتاب معرفت،  کتاب نور،  قرآن 

باید در  ...؟آوریم قرب به خداست. ما این خصوصیات را چه وقت از قرآن به دست می
کرد. خود کنیم  قرآن در موارد متعدد از ما می قرآن تدبر  که تدّبر  بیانات رهبری، ) خواهد 

14/10/1373.) 
کمیت اسالم در جوامت اسالمی را نیز از انگیزه های منتظران حقیقی  رهبری انقالب، تمایل به حا

 شمارد:  بر می
کشور اسالمی در شرق و غرب دنیاى اسالم بروید چه در خاورمیانه، چه  ؛امروز شما به هر 

که  کشورهاى شرق آسیا؛ در مناطقی  کشورهاى عربی، چه در شمال آفریقا و چه در  در 
خواهید دید انگیزه اسالمی، تمایل به  ؛اند هایی را تشکیل داده مسلمانان مجموعه

کمیت اسالم و نفرت از تسّلط استثمارگران و استعمارگران و ظالمان، در میان مردم،  حا
چهاردهمین ) زند در میان جوانان، نوجوانان، نخبگان و روشنفکران موج می خصوص هب

 (.14/03/1382، امام خمینی سالگرد
کمیت اسالم و احکام  که مالحظه می چنان ، ویژگی جامعه جهانی منتظر االهیشود، ویژگی حا

که جامعه گونه  یعنی همان اختصاص ندارد؛حال حاضر( )درآید و به جوامت مسلمان  به شمار می
است، جامعه منتظر نیز، در سطح جهانی بایست دیده شود و برای  «جامعه جهانی»مهدوی، 

گرفت.باید های مطلوب را  های آن، همان شاخص تحقق ویژگی  در نظر 

گیری روحیه انتظار 4-3  . فرا
ج»اصل  کید  از شاخصه جامعه منتظر است. از همین «انتظار فر بوده  معصومان؟مهع؟رو، مورد تا
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ج است. برترین  ،سوی خدای عزوجل ترین اعمال به محبوب از منظر رسول خدا؟لص؟ انتظار فر
(. 122، ص52ج :1403)مجلسی،  باالترین جهاد امت من است و واالترین عبادت ،کارهای امت

ع از انتظار، منسوب به امت معرفی شده است؛ چرا پایان انتظار، جامعه اسالمی با در که  این نو
، چنین انتظاری در عصر جامعه منتظران، امیدی این گیرد. با وجود شکل می ؟مهع؟مت معصوماما

 فرماید:  آورد. رهبری انقالب می را در دل منتظران به وجود می
کسانی  انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن است 

کنند اما بالشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک ... آن دوران را نبینند و نتوانند درک 
گشایش است که عید امید و عید انتظ -این عید  ج و  مقابل آن   درست نقطه -ار فر

که دشمن می  (.25/09/1376بیانات رهبری، د... )خواهد به وجود بیاور چیزى است 

 عدالت اجتماعی   .4-4
منتظر است. اصواًل، نظام هستی بر عدل استوار شده   ، دیگر شاخصه اجتماعِی جامعه«عدالت»

کریم،  کل  است، از یک «عدل»که تعبیر دیگِر  «میزان»و به تعبیر آیات قرآن  کیهان و  سو در عالم 
کم باشد  کم است و از سوی دیگر، در نظام حیات فردی و اجتماعی انسان باید حا نظاِم هستی حا

زیربنای تمامی باید « عدالت» 1.(52: ص1386کاظمی، اخوان تا از محور عدل تجاوز نشود )
گیرد تا دیگر ارکان جامعه سامان   .شوندو پایدار یابند اصول زندگی اجتماعی قرار 

کنونی،  که بزرگ مظهر عدل پروردگار است و می ؟جع؟امام زماندر جهان  رسالت ترین  دانیم 
میأل اهلَلّ به االرض »باشد:  می «عدالتاجرای »که در زیارات و روایات آمده است  ؟جع؟امام زمان

 فرماید:  می زمینه  رهبر انقالب در این«. قسطا و عدال
که ؟جع؟خصوصیت مهدى موعود اهلل به» در نظر مسلمانان این است  االرض قسطا و  میأل

کما ملئت ظلما و جورا بردن ظلم از  عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بین. «عدال 
کند  چیزى حرکت می ویس بشر به. مهدى موعود استو رسالت خصوصیت  سطح زمین،

که  ؟جع؟که مظهر آن، وجود مقدس مهدى کسی است  احادیث بر اساس باشد و او 
بیانات رهبری، د )ساز کن می کند و ظلم را ریشه دنیا را از عدل و داد پر می ،متواتر

22/12/1368.) 
__________________________________   

ا. 1
ل َّ
َّ
ْواْ  > أ ْطغَّ ان < فِى  تَّ  (.8)الرحمن:  اْلِميزَّ
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که مانند همه حوادث تحقق حکومت عدل جهانی، واقعیتی تحقق   پذیر در آینده است 
 (. 22ص :1393کارگر، ) شود و عوامل واقعی خودش ناشی می اجتماعی، از علل

کم ج را تالش برای حا شدن عدالت در جامعه معرفی  ایشان همچنین یکی از لوازم انتظار فر
 د: فرمای می کند و می

ج کمر بسته ،انتظار فر که  بودن، خود را بودن، آماده یعنی  از همه جهت برای آن هدفی 
کرد ؟جع؟امام زمان کردن. آن انقالب بزرگ تاریخی  ؛برای آن هدف قیام خواهد  آماده 

گرفت؛ و  عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی آن برای آن هدف انجام خواهد 
ج است .، عبودیت خدااالهیانسانی، زندگی  )بیانات رهبر انقالب،  این معنای انتظار فر

 .ان(هم
 شمارد:  هایی صالح برمی الزمه استقرار عدالت در جامعه را وجود مردمانی عادل و انسانایشان 

که آن وارث انبیا انجام خواهد دا آن ی؛استقرار عدالت، چه در سطح جهان و چه در د؛ طور 
که مردمان عادل و انسان همه بخش های صالح و  های دنیا، احتیاج به این دارد 

قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با طلب،  عدالت
که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نمی ها  شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آن کسانی 

کرد که راجت به قسط  ...باید با زبان اقتدار صحبت  کریمه قرآن  شما ببینید در همین آیه 
اس  ومَّ ُق يَّ لِ > :همه پیغمبران را فرستادگوید خدای متعال  کند و می صحبت می الن 

کنند، بالفاصله می برای این ؛<سطالِق بِ  و >فرماید:  که قسط و عدالت را در جامعه مستقر 
اسلِ  ُع نافِ مَّ  ديد وَّ ش   بأس   يد فيِه لنا الحدَّ نزَّ اَّ  که با زبان  یعنی پیغمبران عالوه بر این؛ <لن 

که مجّهز به سالح هستند، با زورگویان  گویند، با بازوان و سرپنجگان دعوت سخن می قدرتی 
 .(30/07/1381د )بیانات رهبری، کنن طلبان فاسد، معارضه و مبارزه می و قدرت

 هماهنگ با امام   .4-5

و رهبر  «همراه و هماهنگ بودن جامعه با امام»های اجتماعی جامعه منتظر،  ز دیگر شاخصها
خویش است. از منظر مقام معظم رهبری، چنین هماهنگی میان جامعه و رهبر، سبب موفقیت 

، سوی هدف خویش، در حرکت به جامعه منتظر. شود حقیقی میسعادت جامعه و رسیدن به 
که راز موفقیت جامعه در رسیدن به سعادت و  رود؛ چرا پیش می با امام خویشمتحد و هماهنگ 

و »مده است: آ ؟جع؟کالمی از امام زماندر اهی و همیاری با امام خویش است. خوشبختی، همر



گی
ویژ

 
ظر 

ز من
ظر ا

منت
عه 

جام
عی 

تما
ی اج

ها
... 

 

 

41 

گ در وفای به عهِد بر عهده ایشان  !به اطاعتش موفق فرماید که خدا ایشان راما، ر شیعیان ا
(. 656، ص2: ج1371)طبرسی،  1«افتاد ها تأخیر نمی از آن دیدار ما توفیق ،بودند دل می یک

دلی را در وفای به عهد امام خویش راه وحدت و یک، جامعه منتظر ، چنانچهحدیث طبق این
گیرد، به فیض حضو های  ترین ویژگی از مهم بدون شک« .ر امام زمان نایل خواهد شدپیش 

است؛ زیرا االهی ها، طبق خواست آن رهبر  گیری رهروان راستین، همسوکردن رفتارها و جهت
 :1386شود )سلیمیان،  نمودهای رفتاری منتظر در اطاعت محض از خداوند و اولیای او ظاهر می

 (. 61-54، ص 3ج

 داشتن امید  .4-6
 فرماید:  میرهبری که  است؛ چنان «امید»جامعه منتظر   یگر شاخصهد

که این خصوصیات برای هر ملتی، در   چند خصوصیت در این عقیده مهدویت هست، 
کالبد و در حکم روح در جسم است. یکی،  گاهی اوقات  «امید»حکم خون در  است. 

که امیدشان را از رسان های ضعیم را به جایی می مند، ملت های قلدر و قدرت دست ند 
گویند چه  می ؛کنند دیگر هیچ اقدام نمی ،دهند. وقتی امید را از دست دادند دست می

گذشته است ؛ای دارد فایده کارمان  کار از  که دیگر  کسی دربیفتیم ؛ما  چه اقدامی  ؛با چه 
که دیگر ؛برای چه تالش بکنیم ؛بکنیم توانیم! اعتقاد به مهدویت، به وجود  نمی ما 

کند. هیچ وقت انسانی  ها زنده می ، امید را در دل-ارواحنا فداه-مقدس مهدی موعود 
داند یک پایان روشن حتمی  چرا؟ چون می ؛شود است، ناامید نمیمعتقد که به این اصل 

که خودش را به آن برساند وجود دارد، برو برگرد ندارد. سعی می ات رهبری، بیان) کند 
25/09/1376 .) 

شود و  میایشان معتقدند، وجود امید در درون جامعه، سبب شوق و عشق مردم به آن سمت 
 کنند:  میتالش االهی همه برای تحقق وعده 

که  امروز ذهنیت بشر، آماده کند  که بفهمد. بداند و یقین  انسان واالیی خواهد  آن است 
که همه ؛تم نجات خواهد دادرا از زیر بارهای ظلم و س آمد و بشر پیغمبران   همان چیزی 

کرده که ،اندبرای آن تالش  آن را به مردم   قرآن، وعده  پیغمبر اسالم در آیه همان چیزی 
__________________________________   

َن . » 1
َ
ْش   َو َلْو أ

َ
َقُهْم یأ َر َعْنُهُم   ِهْم یاْلَوَفاِء ِباْلَعْهِد َعلَ   یفِ   اْلُقُلوِب   ِمَن   اْجِتَماع    َعَلی  ِلَطاَعِتِه   اهللَُّ   اَعَنا َوَفّ َخّ

َ
 «ِبِلَقاِئَنا  ْمُن یالْ   َلَما َتأ
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ُع  >وَّ داده است  ض  ْنُهْم  يَّ ُهْم  عَّ ْغلَّالَّ  وَّ  ِإْصرَّ تِى  اْلأَّ
نَّْت  ال َّ ْيِهم< كاَّ لَّ دست  .(157 اعراف:) عَّ

یک انسان خدایی، یک انسان متصل به  ،یک انسان عرشی  به وسیلهاالهی قدرت 
که برای انسان عالم کوته های غیبی، معنوی و عوالمی  قابل درک و  ،نگری مثل ما های 

کندبشر تواند این آرزو را برای  می ؛تشخیص نیست ها  ها و عشق ها، شوق لذا دل. برآورده 
. ملت ایران، امروز این امتیاز بزرگ تر است روز متوجه  به به سمت آن نقطه، متوجه و روز

کشور، فضای اما که فضای    عالم، بلکه همه  م زمان است. نه فقط شیعه در همهرا دارد 
 (.03/09/1378بیانات رهبری، ) ها در انتظار مهدی موعودند مسلمان

ج برای منتظران را   کنند:  ای بهتر بیان می به آینده امیدداشتن ایشان، یکی از اهداف انتظار فر
ج، رهاشدن از تنگناهای روحی و روانی و امید به آینده که  هدف از انتظار فر ای بهتر است 

گشایش  بخشی از آسایش و آرامش روحی و روانی را نیز تامین می ج و  کند. از این رو نوعی فر
، 5ج :1391شهری،  ریرد )آو را به دست می «ِمن أعظم الَفَرج»شود و حتی عنوان  شمرده می

  (.312ص
که  بنابراین، جامعه منتظر، جامعه ح »ای است  با ایمان به مهدی موعود، آینده روشن و فر

کند ای به سبب تحقق  چنین جامعه (.158ص :1396امینی، « )بخشی را برای شیعیان ترسیم 
که  ح بخشی است ای آیندهدارای جامعه موعود  ان و نشاط و شادی در ایجاد اطمین ؛مطمئن و فر

 .کند سعی و تالش میدر همین جامعه منتِظر 

 باور جمعی به مهدویت  .4-7
کلی،  بهدیگر شاخصه جامعه منتظر است.  «باور به مهدویت» بحث  ،در فرهنگ شیعهطور 

آید و ماحصل اعتقاد به  ترین مباحث عقیدتی به حساب می ترین و عمیق مهدویت یکی از مهم
به ویژه  ،های جامعه این باور، سبب توجه همه بخششود.  و وصایت بدان ختم میاست امامت 

ظهور برای با تالش خود، زمینه را برای آمادگی جامعه  که آنانشود  عالمان و نخبگان جامعه می
که مردم به منجی موعود و ارزش»کنند.  حضرت فراهم می های منبعث از آن باور  در صورتی 

کم بر جامعه نیز بر آن  داشته باشند و ارزش کم بر اجتماع  ؛باشدمبتنی های حا لزوما هنجارهای حا
کرد . رهبری انقالب (13ص :1398راد و دیگران،  ملکی« )نیز ماهیت منجی باوری پیدا خواهند 

 د: فرمای می
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که  ؟جع؟والدت حضرت مهدىمسئله  انتظار مسئله از این جهت هم حائز اهمیت است 
که دوران  -در مذهب ما، بلکه در دین مقّدس اسالم ترسیم شده است  و دوران موعود را 

کنیم و بر روى آن  -موعود آخرالّزمان؛ دوران مهدویت  ما به یاد بیاوریم، روى آن تکیه 
کنی، تا آن  مطالعه و دّقت و بحث گیرد. شما باید زمینه را آماده  هاى مفیدى انجام 

که نمیآما  وار بتواند بیاید و در آن زمینهبزرگ کرد ده، اقدام فرماید. از صفر   .شود شروع 
که در آن آمادگی و قابلیت  - ارواحنافداه–تواند پذیراى مهدى موعود  اى می جامعه باشد 

  .(10/12/1368 ،بیاناتد )شو وااّل مثل انبیا و اولیاى طول تاریخ می ؛باشد
کردن امکانات مادی و معنوی مورد نیاز نهضت  و  ؟جع؟جهانی ولی عصربنابراین، فراهم 

ساختن اذهان عمومی جهانیان برای پذیرش  و آمادهاست آن برنامه عظیم الزمه نیروها و افراد، 
کی، الزم است )امری نظام حکومت اسالمی نیز   (.96ص  :1394ارا

گشایش امور بشر  .4-8  تالش برای 
گشایش امور   شاخصه ن جامعه همه تالش است. ایها  انساندیگر جامعه منتظر، تالش برای 

کار می ای رفت مشکالت و مسائل افراد بشرخود را بر ج را  به  گیرد. رهبری، یکی از معانی انتظار فر
کار مردم معرفی می گره  کند:  گشایی از 

ج به که مؤمِن به اسالم، عبارٌت عنوان  معنای انتظار فر أخرای انتظار ظهور، این است 
گره در وضعیت ؟مهع؟بیت مؤمِن به مذهب اهل که در دنیای واقعی وجود دارد، عقده و  ی را 

کار بشر،  زندگی بشر می که این فروبستگِی  شناسد. واقِت قضیه همین است. منتظر است 
گرفتاری عمومی انسانیت کار شخص   لهگشایش پیدا بکند. مسئله، مسئ ،این  گره در 

ج برای همه برای این ؟جع؟من و شخص شما نیست. امام زمان به وجود  بشر  که فر
که انسان ر بیاورد، ظهور می را نجات بدهد؛  بشر  ا از فروبستگی نجات بدهد؛ جامعهکند 
ج.ابشر را نجات بدهد..  بلکه تاریخ آینده کردن آن  ،نتظار فر یعنی قبول نکردن و رد 

که بر اثر جهالت انسان کم شده  وضعیتی  ها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حا
ج استاست. این   .(27/05/1387بیانات رهبری، ) معنی انتظار فر

کشور ایران با جامعه منتظر ایشان  فرمایند:  می با مقایسه ابعاد رفتاری 
که امام زمان کرد ؟جع؟شعارهایی  گرفت و عمل خواهد  امروز  ،بر سر دست خواهد 

گام  ؛شعارهاى مردم ما است کشور و یک دولت است. این خودش یک  شعارهاى یک 
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ک روزى شعار توحید، شعار ت. یاس ؟جع؟بسیار بلندى، به سوى اهداف امام زمان
کلی، آن را  کرده بودند به طور  معنویت، شعار دین دارى، در دنیا منسوخ شده بود. سعی 

اما امروز در این منطقه عالم، این شعارها، شعارهاى رسمی  ؛به دست فراموشی بسپارند
کشور و آحاد ملت است. عالوه بر این، این شعارها،  شعارهاى رسمی اداره ؛حکومت است

کشورهاى دنیا است و این شعارها، یک روز  آرزوى ملت هاى مسلمان در بسیارى از 
کرد. این زمینه که معلوم شد در مقابل ؛ ها وقتی آماده شد تحقق پیدا خواهد  آن وقتی 

که آحاد بشر،  بتوانند بر روى حرف قدرت مادى مستکبران عالم، زمینه این وجود دارد 
که . است ؟جع؟آن روز، روز ظهور امام زمان ؛حق خود بایستند آن روز، روزى است 

کند و پیام او، همه دل که در  منجی عالم بشریت، به فضل پروردگار ظهور  هاى مستعد را 
کند و آن وقت دیگر قدرت ؛همه جاى جهان هستند هاى ستمگر،  به خود جذب 

که قبل از  آن ،هاى متکی به زر و زور، نتوانند حقیقت را هاى زورگو، قدرت قدرت چنانی 
کرده بیانات ) با فشار زر و زور خود، به عقب بنشانند یا مکتوم نگه دارند ؛اند آن همیشه 

 .(23/08/1379روزنامه جمهورى اسالمی، رهبری در 
که باور یقینی است، سعی دارند تا آثار  رهبری معظم انقالب، با تکیه به روز ظهور امام زمان 

که آثاری مانند ایستادن در سرایت دهند روحی و معنوی آن را بر جامعه معاصر  کید دارند  و لذا تا
گشایش در روزی و امور اجتماعی   خواهد شد.ها  انسانمقابل زورگویان، سبب 

 نهی از منکر معروف و  امر به  .4-9
دادن به شایسته( و نهی از منکر)بازداشتن از ناشایسته( دو فریضه حیاتی  معروف )فرمان  امر به

که در سخنان رهبر انقالب مقابله با »و  «اصالح جامعه»گاهی با عناوین  ،و اساسی در اسالم است 
ض است و هر دیگر فرایستون  شود. این دو فریضه زیربنا و می از آن یاد «بدعت ها و انحرافات

کند. این دو فریضه، امروزه معادل مسئولیت  مسلمانی را در مقابل دیگران مسئول و متعهد می
کریم76: ص1375همگانی یا نظارت اجتماعی و عمومی است )اسفندیاری،  این دو  ،(. در قرآن 

کنار   او و پیامبرش یاد شده استزکات و ایمان به خدا و اطاعت از پرداخت نماز و ادای فریضه در 
کید بر این فرای (. رهبری71 )توبه:  فرماید:  ض میانقالب نیز با تا

که  ؛تفاوت باشند ید نسبت به اصالح جامعه بینبا یقیمنتظران حق  یها از راه یکیچرا 
اعتقاد به امام  ...است یمبارزه با مفاسد اجتماع ظهور آن حضرت، یبرا یساز نهیزم
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گر ما  گوشهزمان به معنای  دنیا ظلم و   در هر نقطهبینیم  میگیری نیست... . امروز ا
که امام زمان   این ؛عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد بی ها همان چیزهایی است 

گر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با این ها می برای مبارزه با آن ها   آید. ا
کنیم  .(30/07/1381، )بیانات رهبری آماده 

 و رهبری امت پیوند  .4-10
گر مردم  کنندآن را در جامعه ببینند و  عمالً _ را اجرای عدالت ا کنش ؛لمس  ها و  به طبت 

. هرگاه نهند میو به اصول حق و عدل احترام کنند  میرفتارهای فردی و اجتماعی خود را اصالح 
گیر باشد، موجب پیوند محکم بین  که  جامعه و پیشوای آن میعدالت قاطت و فرا کسانی  گردد. 

اهان و  همر ،مدت اما در عمل از آن شعارها فاصله داشته باشند، در دراز ؛تنها شعار بدهند
محور مهدی، این قاطعیت در اجرای حق  دهند. در حکومت عدالت هواداران خود را از دست می

که در درون خانه جا پیش می و عدالت تا آن شود و روابط اعضای خانواده  کم میها عدالت حا رود 
گرما وارد  آن»فرماید:  می ؟ع؟گیرد. امام صادق ارچوب عدالت قرار میهدر چ که سرما و  گونه 
، 52ج :1386 عالمه مجلسی،) «کند های مردم می عدالت را وارد خانهمهدی شود،  می ها خانه

 (.362ص
 فرماید:  مقام معظم رهبری درباره حکومت مهدوی نیز می

یک حکومت مردمِی به تمام  -ارواحنافداه-حکومت آینده حضرت مهدی موعود 
ها و بازوان مردم است. امام  ها و اراده معناست. مردمی یعنی چه؟ یعنی مّتکی به ایمان

و با تکیه به مؤمن کند؛ امام زمان از آحاد مردم   زمان، تنها دنیا را ُپر از عدل و داد نمی
که بنای عدل  آن بخشد و یک حکومت   را در سرتاسر عالم استقرار میهی االهاست 

های مّدعی مردمی  دهد؛ اما این حکومت مردمی با حکومت صددرصد مردمی تشکیل می
بودن و دمکراسی در دنیای امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. آنچه امروز در دنیا اسم 

گذاشته دمکراسی و مردم که  دیکتاتوریاند، همان  ساالری را روی آن  های قدیمی است 
گروه کرده است؛ یعنی دیکتاتوری  گر رقابت هم وجود دارد، رقابت  لباس جدید بر تن  ها. ا

گروه  .(30/07/1381)بیانات رهبری، اند کاره هاست و مردم در این میان هیچ بین 
که رابطه میان مردم و رهبری   مستحکم به طور طبیعی، در جامعه منتظر نیز انتظار این است 

کمیت انسان باشد.  کمیت دینی و ایجاد زمینه برای مشروعیت بخشی به حا وجود جامعه با حا
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کردن زمینه الزم برای مقبولیت   جامعه منتظر است.لوازم از  ،نآکامل و آماده 
که می آینده ملت ایران را منطبق با جامعه منتظر می ،رهبری انقالب تواند تمدن اسالمی را  داند 

 ده و زمینه ساز حکومت جهانی مهدوی شود: سامان دا
کمکاالهیملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت    هاى معنوى غیبی و با ادعیه ، با 

کیه و هدایت خواهد توانست تمدن اسالمی  -ارواحنافداهم _ ظاالع اهلل هاى معنوى ولی زا
کاخ با عظمت تمدن اسالمی را  کند و  نماید. این، برافراشته را بار دیگر در عالم سربلند 

کنند. نیروهاى   آینده قطعی شماست. جوانان، خودشان را براى این حرکت عظیم آماده 
 (.29/05/1376، بیانات رهبری) دمؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهن

 کار، تعاون و ایجاد رفاه اجتماعیدادن انجام   .4-11
است. ساختن جامعه منتظران، به  «رکار و تالش بسیا»های مهم جامعه منتظر،  از شاخصه

کار از جمله، تالش است.نیازمند مجاهدت اقتصادی و عمرانی  اقتصادی  -های اجتماعیها و 
کمک به همنوعان نیازمند»ای، چنین جامعه  فرماید:  است. رهبری انقالب می «تعاون و 

که حکومت امام زمان که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی  علیه االف التحیة  - ما 
زندگی امروز را در همان جهت  ؛تشکیل خواهد شد -اهلل تعالی فرجه و الثناء و عجل

کوچک کنیم. البته، ما  که  بسازیم و بنا  گونه بنایی را  که بتوانیم آن  تر از آن هستیم 
کنیماالهی اولیاى  کار  کنیم؛ اما باید در آن جهت تالش و   ساختند یا خواهند ساخت، بنا 

 (.1368/ 12/ 22انات رهبری، بی)
شود و به  بی تردید در جامعه منتظران، از همه نیروهای طبیعی و انسانی بهره مناسب برده می 

گسترده می ،تبت آن کمال  رفاه اجتماعی  که این شرایط در حکومت مهدوی نیز با  شود؛ چنان 
 فرماید:  باره می یابد. رهبر انقالب در این مطلوبی تحقق می

گسترده  جامعه همه نیروهای طبیعت ونیروهای انسانی استخراج می در آن شود، رفاه 
گیر می که بشر از آن استفاده نکند نمی شود وچیزی در بطن زمین فرا ای، خامنه) ماند 

 .(245ص :1375

 ؟مهع؟تبری از دشمنان اهل بیت  .4-12
است. در حدیثی از  های دیگر جامعه منتظران از شاخصه «جستن از دشمنان اهل بیت دوری»
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کرم  : استوارد شده چنین  ؟لص؟پیامبر ا
کند؛ در حالی خوشا به حال آن که پیش از دوران قیام به او و  که قائم خاندان مرا درک 

کرده، از دشمنان ایشان اعالم بیزاری جسته باشد. آنان دوستان و  امامان قبل از او اقتدا 
گرامی ، 1: ج1405)شیخ صدوق،  ن هستندترین امت من در نزد م همراهان من و 

 (.535ص
کنند،ها را  باید سختی ؟جع؟منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی  و جا نزنند تحمل 

کنی دشمن هرگز جا خالی  با شبههو با تهدید دشمن   و نشینی نکنند عقب این وظیفه ما  نکنند.پرا
کم ؛در دوران ظهور است گوش شنوا برای شنیدن حق و حقیقت  که   .تر است دورانی 

که حکومت ؟جع؟،دوران غیبت امام زمان ها، سردمداران ظالم به خیال  دورانی است 
که پیروان مکتب اهل بیت .خودشان اداره جهان را به دست دارند در  ؟مهع؟در چنین دورانی است 

اما خداوند متعال در قرآن  ؛گر قرار دارنداین اقلیت در هجمه سنگین ادیان دی .اقلیت هستند
گروه اقلیت  ًة ِبِإْذِن >» :داده استچنین بشارت کریم، به این  ثيرَّ ًة ك  ْت ِفئَّ بَّ لَّ ة  غَّ ليلَّ ة  قَّ ْم ِمْن ِفئَّ كَّ

ِه  گروه<اللَّ  که به اذن خداوند بر عده بسیار پیروز شدند ؛  کمی بودند   (.249 بقره:)« های 
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 گیری نتیجه
است. در این میان، آن  ؟جع؟مهدوی، آرزوی همه منتظران ظهور امام عصرتحقق حکومت 

ساز حکومت مهدوی است. در  و زمینهچه ضرورت دارد، تشکیل جامعه منتظر به عنوان مقدمه 
که ذکر شد این نوشتار به شاخصه در بازخوانی  ،های جامعه منتظر پرداخته شد. چنان 

کید است، توجه به آنچه ای  اهلل خامنه آیت های جامعه منتظر از دیدگاه حضرت شاخصه مورد تا
کالن  های اجتماعی افراد منتظر و شاخصه شاخصهاست: های اجتماعی  دو بعد شاخصه های 

 جامعه. 
مانند  ،توان به مصادیقی می ،های اجتماعی افراد منتظر در این جامعه در بعد شاخصه

 محبت  مداوم معنوی و روحی برای ظهور، خودسازی، مومن در عقیده و عمل، انتظار و آمادگی 
، داشتن صفات پسندیده، مجاهدبودن و دارابودن اخالق نیکو و ؟جع؟به حضرت مهدی داشتن

کالم  مهرورزی که در  کرد   شود. یافت میرهبری اشاره 
کلیت جامعه د شاخصههمچنین در ُبع مانند قابل ذکر است، منتظر نیز مواردی   های اجتماعی 

ج داشتن، خدامحوری،  کمیت احکام اسالمی و عمل به قرآن، عدالت محوری، انتظار فر حا
 پیوندنهی از منکر،   معروف و   هماهنگ با امام خویش، اعتقاد و باور جمعی به مهدویت، امر به

گشایش امور بشرمیان مردم و رهبری مستحکم کار، تعاون و ایجاد ، تالش برای  ، وجود روحیه 
  ؟مهع؟.از دشمنان اهل بیترفاه اجتماعی و تبری 

که قادر است پایه و دارای چنان ظرفی ،حقیقت امام زماناز منظر مقام معظم رهبری،  تی است 
گردد و همین حقیقت   پشتوانه تشکیل جوامت آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالت 

که می که از نظر  مّلت  های برادرانه همکاری   تواند شالوده مشترک و همگانی است  هایی باشد 
به عبارت دیگر،  .ندارندشباهتی جغرافیایی، به یکدیگر   تاریخی و منطقه  شکل ظاهری و سابقه

گردد تا زمینه جامعه منتظر می کنونی ترسیم و تشکیل    تواند فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی 
 .را رقم بزندحکومت جهانی مهدویت 
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 تحقیقات.

یادگر(. 1387. حکیمی، امیرمهدی )11  ، مشهد، آستان قدس رضوی.منتظر چشم به راهی فر

وش(. »1390. دیرباز، عسکر )زمستان12 های  ، مجله پژوهش«های اثرگذاری انتظار در جامعه منتظر ر
 .130-114، ص3مهدوی، ش

یت(، 1386. سلیمیان، خدامراد )13  .، قم، بنیاد فرهنگی مهدی موعوددرسنامه مهدو

کبر ، محققکمال الدین و متام النعمهق(. 1405. صدوق، محمد بن علی )14 ، قم، جامعه غفاری: علی أ
 .مدرسین

 ، مترجم: احمد غفاری، تهران، مرتضوی.احتجاج(. 1371. طبرسی، احمدبن علی )15

 ، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار؟مهع؟.گفتارهای مهدوی(. 1393. فاضل لنکرانی، محمدجواد )16

کارگر، رحیم )تابستان17 ، «انداز آن در جامعه منتظر توسعه فرهنگی در عصر ظهور و چشم(. »1393. 
 .30-7، ص45انتظار موعود، شفصلنامه 

کلینی، محمد بن18  ، تهران، دارالکتب االسالمیه.اکبر غفاری ، محقق: علیالکایف(. 1365یعقوب ) . 

نوار(. 1386، محمدباقر)مجلسی. 19  تهران، انتشارات اسالمیه. ،حباراأل
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 الحدیث.، تهران، موسسه فرهنگی داردانشنامه امام مهدی(. 1391شهری، محمد ) محمدی ری. 20

کلمات القرآن(. 1388مصطفوی،  شیخ حسن ). 21  تهران، نشر آثار عالمه مصطفوی.، التحقیق یف 

، «کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسالمی(. »1398راد، محمود و دیگران )بهار ملکی. 22
 .33-7، ص24مجله اسالم و مطالعات اجتماعی، ش

ینی، قممترجم ،مکیال املکارم (.1380) موسوی اصفهانی، سیدمحمدتقی. 23  ،: سید مهدی حائری قزو
 .انتشارات برگ شقایق

 ، محقق: محمد نقدی، تهران، نشر علمی فرهنگی.معراج السعادهق(. 1245نراقی، مالاحمد ). 24

 ، تهران، نشر دارالکتب االسالمیه..الغیبه (.1387) نعمانی، محمد بن ابراهیم. 25

کایف پایه(. 1394وحدتی شبیری، سیدمحمدرضا ). 26 ، قم، های اخالیق هتذیب نفس از منظر اصول 
کتاب.  بوستان 

 KHAMENEI.IRدفتر مقام معظم رهبری؛رسانی    گاه اطالعیاپ. 27


